
 ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่า

อสังหาริมทรัพย ์เอไอเอม็ อินดสัเทรียล โกรท 

รายงาน และ งบการเงินระหวา่งกาล 

30 มิถุนายน 2562 



 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอต่อผูถื้อหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทนุในอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์เอไอเอม็     

อินดสัเทรียล โกรท 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบดุลและงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 งบกาํไรขาดทุน 

สาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิ งบกระแสเงินสด

และขอ้มูลทางการเงินท่ีสาํคญัสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

ของทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์เอไอเอม็ อินดสัเทรียล โกรท                   

ซ่ึงผูจ้ดัการกองทรัสตเ์ป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตาม

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้

ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้  

ขอบเขตการสอบทาน  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 เร่ือง การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน

ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชวิ้ธีการสอบถาม

บุคลากร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน 

การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํใหข้า้พเจา้ไม่สามารถได ้            

ความเช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัสาํคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดง

ความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

ข้อสรุป  

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํขึ้นตามมาตรฐานการบญัชี

ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

 

รัตนา จาละ 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3734 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

กรุงเทพฯ: 7 สิงหาคม 2562 



(หน่วย: พนับาท)
หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

เงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพยต์ามมูลค่ายติุธรรม

   (ราคาทุน: 2,242 ลา้นบาท) 6 2,406,719            2,406,719            
เงินลงทุนในหลกัทรัพยต์ามมูลค่ายติุธรรม

   (ราคาทุน: 30 มิถุนายน 2562: 96 ลา้นบาท,
      31 ธนัวาคม 2561: 81 ลา้นบาท) 95,797                 80,706                 
เงินสดและเงินฝากธนาคาร 7, 16 6,173                   19,852                 
ลูกหน้ี

   จากการใหเ้ช่าและบริการ 8, 16 -                           312                      
   จากดอกเบ้ีย 16 163                      360                      
   จากกรมสรรพากร -                           1,054                   
รายไดท่ี้ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 11,957                 7,382                   
สินทรัพยอ่ื์น 1,725                   663                      
รวมสินทรัพย์ 2,522,534            2,517,048            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดสัเทรียล โกรท
งบดุล

ณ วนัท่ี 30 มถุินายน 2562



(หน่วย: พนับาท)
หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้)

หนีสิ้น

เจา้หน้ี

   จากดอกเบ้ีย 1,731                   408                      
   อ่ืน 16 916                      2,235                   
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายและสาํรองหน้ีสิน 16, 17.4 8,437                   7,022                   
เงินมดัจาํรับจากค่าเช่าและเงินประกนัรายไดค้่าเช่า 16, 17.3 55,580                 55,580                 
เงินกูย้มืระยะยาว 9 698,000               698,000               
รวมหนีสิ้น 764,664               763,245               
สินทรัพย์สุทธิ 1,757,870            1,753,803            
สินทรัพย์สุทธิ: 
ทุนจดทะเบียน

   หน่วยทรัสต ์155,000,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 บาท 1,550,000            1,550,000            
ทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยทรัสต์

   หน่วยทรัสต ์155,000,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 บาท 10 1,550,000            1,550,000            
กาํไรสะสม 11 207,870               203,803               
สินทรัพย์สุทธิ 1,757,870            1,753,803            

-                           -                           
สินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย (บาท) 11.3411               11.3148               
จาํนวนหน่วยทรัสตท่ี์จาํหน่ายแลว้ทั้งหมด ณ วนัส้ินงวด/ปี (พนัหน่วย) 155,000               155,000               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

ณ วนัท่ี 30 มถุินายน 2562

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดสัเทรียล โกรท
งบดุล (ต่อ)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2562 2561

รายได้จากเงินลงทุน

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบริการ 16 46,535                           43,705                           

รายไดด้อกเบ้ีย 16 44                                  186                                

รวมรายได้ 46,579                           43,891                           

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรัสต์ 13.1, 16 2,973                             2,635                             

ค่าธรรมเนียมทรัสตี 13.2, 16 1,459                             1,304                             

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 13.3 154                                154                                

ค่าธรรมเนียมการบริหารจดัการทรัพยสิ์นของกองทรัสต์ 13.4, 16 576                                571                                

ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินโครงการ 13.5, 16 1,323                             791                                

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 339                                303                                

ค่าใชจ่้ายอ่ืน 440                                801                                

ตน้ทุนทางการเงิน 8,063                             6,178                             

รวมค่าใช้จ่าย 15,327                           12,737                           

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 31,252                           31,154                           

รายการกําไรหรือขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน

กาํไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 159                                -                                    

กาํไรสุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 44                                  -                                    

รวมรายการกําไรหรือขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน 203                                -                                    

การเพิ่มขึน้ในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน 31,455                           31,154                           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท

งบกําไรขาดทุน

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2562



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2562 2561

รายได้จากเงินลงทุน

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบริการ 16 93,071                           87,233                           

รายไดด้อกเบ้ีย 16 145                                289                                

รวมรายได้ 93,216                           87,522                           

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรัสต์ 13.1, 16 5,910                             5,217                             

ค่าธรรมเนียมทรัสตี 13.2, 16 2,901                             2,580                             

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 13.3 307                                307                                

ค่าธรรมเนียมการบริหารจดัการทรัพยสิ์นของกองทรัสต์ 13.4, 16 1,152                             1,133                             

ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินโครงการ 13.5, 16 2,646                             1,412                             

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 679                                603                                

ค่าใชจ่้ายอ่ืน 830                                896                                

ตน้ทุนทางการเงิน 16,028                           12,288                           

รวมค่าใช้จ่าย 30,453                           24,436                           

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 62,763                           63,086                           

รายการกําไรหรือขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน

กาํไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 182                                5                                    

กาํไรสุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 131                                -                                    

รวมรายการกําไรหรือขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน 313                                5                                    

การเพิ่มขึน้ในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน 63,076                           63,091                           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท

งบกําไรขาดทุน

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2562



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2562 2561

การเพิม่ขึน้ในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงาน

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 62,763 63,086

กาํไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 182 5

กาํไรสุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 131                                 -                                      

การเพิม่ขึน้ของสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงาน 63,076                            63,091                            

การจ่ายประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรัสต์ 12 (59,009)                           (29,853)                           

การเพิม่ขึน้ของสินทรัพย์สุทธิระหว่างงวด 4,067                              33,238                            

สินทรัพยสุ์ทธิตน้งวด 1,753,803                       1,551,267                       

สินทรัพย์สุทธิปลายงวด 1,757,870                       1,584,505                       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอม็ อนิดสัเทรียล โกรท

งบแสดงการเปลีย่นแปลงสินทรัพย์สุทธิ

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถิุนายน 2562



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

(หน่วย: พนับาท)

2562 2561

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

การเพิ่มข้ึนในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงาน 63,076                            63,091                            

ปรับกระทบรายการเพ่ิมข้ึนในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงานใหเ้ป็น

   เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน:

   การซ้ือเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ (138,188)                         (118,575)                         

   การขายเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 124,032                          48,310                            

   การรับรู้ส่วนลดมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ (622)                                -                                      

   ตน้ทุนทางการเงิน 16,028                            12,288                            

   การลดลงในลูกหน้ีจากการใหเ้ช่าและบริการ 312                                 2,744                              

   การ (เพิ่มข้ึน) ลดลงในลูกหน้ีจากดอกเบ้ีย 197                                 (328)                                

   การลดลงในลูกหน้ีจากกรมสรรพากร 1,054                              223                                 

   การเพิ่มข้ึนในรายไดท่ี้ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ (4,575)                             (3,426)                             

   การเพิ่มข้ึนในสินทรัพยอ่ื์น (1,062)                             (721)                                

   การลดลงในเจา้หน้ีอ่ืน (1,319)                             (83,298)                           

   การเพิ่มข้ึนในค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายและสาํรองหน้ีสิน 1,415                              7,041                              

   กาํไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ (182)                                (5)                                    

   กาํไรสุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ (131)                                -                                      

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมดาํเนินงาน 60,035                            (72,656)                           

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจดัหาเงิน

การจ่ายประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรัสต์ (59,009)                           (29,853)                           

ดอกเบ้ียจ่าย (14,705)                           (12,559)                           

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจดัหาเงิน (73,714)                           (42,412)                           

เงินสดและเงินฝากธนาคารลดลงสุทธิ (13,679)                           (115,068)                         

เงินสดและเงินฝากธนาคารตน้งวด 19,852                            135,628                          

เงินสดและเงินฝากธนาคารปลายงวด (หมายเหตุ 7) 6,173                              20,560                            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอม็ อนิดสัเทรียล โกรท

งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถิุนายน 2562



ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

30 มิถุนายน 2562

อาคารโรงงาน/ ร้อยละของ ร้อยละของ

พื้นที่ ที่ตั้ง คลงัสินคา้เลขที่ ราคาทุน มูลค่ายตุิธรรม มูลค่าเงินลงทุน ราคาทุน มูลค่ายตุิธรรม มูลค่าเงินลงทุน

(ไร่-งาน-ตร.วา) (พนับาท) (พนับาท) (ร้อยละ) (พนับาท) (พนับาท) (ร้อยละ)

เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

กรรมสิทธิ์ในที่ดิน อาคารคลังห้องเย็น และกรรมสิทธิ์ในสังหาริมทรัพย์ที่เกี่ยวกับการทําความเย็น

157963 21-1-97.80 โครงการแปซิฟิค ห้องเยน็  6, 7 804,700              936,200              37.41                  804,700              936,200              37.64                  

ตาํบลนาดี อาํเภอเมืองสมุทรสาคร จงัหวดัสมุทรสาคร

85905 16-1-97 โครงการเจดบัเบิ้ลยดูี แปซิฟิค - 544,200              542,900              21.69                  544,200              542,900              21.83                  

ถนนสุวนิทวงศ ์ตาํบลคลองนครเนื่องเขต 

อาํเภอเมืองฉะเชิงเทรา จงัหวดัฉะเชิงเทรา

โครงการเจดบัเบิ้ลยดูี แปซิฟิค (ส่วนขยายเพิ่มเติม) - 101,519              101,519              4.06                    101,519              101,519              4.08                    

ถนนสุวนิทวงศ ์ตาํบลคลองนครเนื่องเขต 

อาํเภอเมืองฉะเชิงเทรา จงัหวดัฉะเชิงเทรา

กรรมสิทธิ์ในที่ดินและอาคารคลังสินค้า

85904 12-2-56 โครงการดาตา้เชฟ - 192,100              198,100              7.92                    192,100              198,100              7.96                    

ถนนสุวนิทวงศ ์ตาํบลคลองนครเนื่องเขต 

อาํเภอเมืองฉะเชิงเทรา จงัหวดัฉะเชิงเทรา

128496, 144679 34-3-79.20 โครงการทิพย ์7 PD2 599,000              628,000              25.09                  599,000              628,000              25.25                  

128498 ถนนเลียบคลองส่งนํ้าชลหารพิจิตร ตาํบลบางปลา PD4

128499 อาํเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ PD5

128500 PD6

3572 PD7

รวมเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 2,241,519           2,406,719           96.17                  2,241,519           2,406,719           96.76                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

โฉนดเลขที่

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

31 ธนัวาคม 2561

(ตรวจสอบแลว้)

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ประเภทเงินลงทุน/



ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

ร้อยละของ ร้อยละของ

วนัครบกาํหนด อตัราดอกเบี้ย ราคาทุน มูลค่ายตุิธรรม มูลค่าเงินลงทุน ราคาทุน มูลค่ายตุิธรรม มูลค่าเงินลงทุน

(ร้อยละ) (พนับาท) (พนับาท) (ร้อยละ) (พนับาท) (พนับาท) (ร้อยละ)

เงินลงทุนในหลักทรัพย์

หุ้นกู้

บริษทั บตัรกรุงศรีอยธุยา จาํกดั 14 มีนาคม 2562 1.60 -                          -                          -                          49,000                49,000                1.97                    

ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) 1 มีนาคม 2562 1.86 -                          -                          -                          20,006                20,006                0.80                    

บริษทั เซ็นเตอร์ ออโต ้ลิส จาํกดั 8 พฤษภาคม 2563 2.44 45,003                45,003                1.80                    -                          -                          -                          

รวมหุ้นกู้ 45,003                45,003                1.80                    69,006                69,006                2.77                    

หน่วยลงทุน

กองทุนเปิดภทัร ตราสารหนี้พลสั 8,984                  9,043                  0.36                    11,687                11,700                0.47                    

กองทุนเปิดทหารไทยธนพลสั 31,947                32,026                1.28                    -                          -                          -                          

กองทุนเปิดทหารไทยธนเพิ่มพนู 9,698                  9,725                  0.39                    -                          -                          -                          

รวมหน่วยลงทุน 50,629                50,794                2.03                    11,687                11,700                0.47                    

รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์ 95,632                95,797                3.83                    80,693                80,706                3.24                    

รวมเงินลงทุน 2,337,151           2,502,516           100.00                2,322,212           2,487,425           100.00                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ประเภทเงินลงทุน/

ผูอ้อกตราสาร

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) (ตรวจสอบแลว้)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

(หน่วย: บาท)

2562 2561

ข้อมูลผลการดาํเนินงาน (ต่อหน่วย)

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิตน้งวด 11.3148                          10.0081                          

รายไดจ้ากกิจกรรมลงทุน

   รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 0.4049                            0.4071                            

   กาํไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 0.0012                            -                                     

   กาํไรสุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 0.0009                            -                                     

รวมรายไดจ้ากกิจกรรมลงทุน 0.4070                            0.4071                            

หกั: การจ่ายประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรัสต์ (0.3807)                           (0.1926)                           

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิปลายงวด 11.3411                          10.2226                          

อตัราส่วนการเพิม่ขึน้ในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงานต่อ

   มูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลีย่ระหว่างงวด (ร้อยละ) 3.59 4.00

อตัราส่วนทางการเงินท่ีสําคัญและข้อมูลประกอบเพิม่เติมท่ีสําคัญ

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิปลายงวด (พนับาท) 1,757,870 1,584,505

อตัราส่วนของค่าใชจ่้ายรวมต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉล่ียระหวา่งงวด (ร้อยละ) 1.73 1.55

อตัราส่วนของรายไดจ้ากเงินลงทุนรวมต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉล่ีย

   ระหวา่งงวด (ร้อยละ) 5.31 5.55

อตัราส่วนของจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของการซ้ือขายเงินลงทุนระหวา่งงวด

   ต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉล่ียระหวา่งงวด (ร้อยละ)* 0.29                                0.63                                

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉล่ียระหวา่งงวด (พนับาท) 1,755,819 1,578,262

* จาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของการซ้ือขายเงินลงทุนคาํนวณโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั

   ดว้ยมูลค่าเงินลงทุนแต่ละประเภท ณ วนัส้ินงวดโดยไม่รวมเงินฝากธนาคาร

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอม็ อนิดสัเทรียล โกรท

ข้อมูลทางการเงินท่ีสําคัญ

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

1 

ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอม็ อนิดัสเทรียล โกรท 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2562 

1. ลกัษณะของทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอม็                            

อนิดัสเทรียล โกรท 

 ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท  

(“กองทรัสตฯ์”) เป็นกองทรัสตฯ์ตามพระราชบญัญติัทรัสตเ์พื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 ท่ีก่อตั้งขึ้น

ตามสญัญาก่อตั้งทรัสตล์งวนัท่ี 22 ธนัวาคม 2560 ระหวา่งบริษทั เอไอเอม็ รีท แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั ในฐานะ

ผูก่้อตั้ งทรัสต์ และบริษทัหลักทรัพย์จดัการกองทุน ไทยพาณิชย ์จาํกัด ในฐานะทรัสตีของกองทรัสต์ฯ 

กองทรัสต์ฯได้จัดตั้ งโดยไม่มีกําหนดอายุของกองทรัสต์ฯ และเป็นกองทรัสต์ฯประเภทไม่รับซ้ือคืน

หน่วยทรัสต์จากผูถื้อหน่วยทรัสต์ กองทรัสต์ฯมีวตัถุประสงค์ในการนําเงินท่ีได้จากการจัดจาํหน่าย

หน่วยทรัสตแ์ละเงินท่ีไดรั้บจากการกูย้ืมสถาบนัการเงินไปลงทุนในทรัพยสิ์นหลกัประเภทอสังหาริมทรัพย์

หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์(รวมถึงสิทธิการเช่าช่วงอสังหาริมทรัพย)์ และทรัพยสิ์นอ่ืนอนัเป็นส่วน

ควบหรือเคร่ืองอุปกรณ์ของอสังหาริมทรัพยด์งักล่าว โดยกองทรัสต์ฯได้ลงทุนคร้ังแรกในกรรมสิทธ์ิใน

ท่ีดิน อาคารคลงัห้องเยน็ และกรรมสิทธ์ิในสังหาริมทรัพยท่ี์เก่ียวกบัการทาํความเยน็ในโครงการแปซิฟิค 

ห้องเย็น และโครงการเจดับเบิ้ลยูดี แปซิฟิค และกรรมสิทธ์ิในท่ีดินและอาคารคลังสินค้าในโครงการ                 

ดาตา้เซฟ และโครงการทิพย ์7 ต่อมากองทรัสต์ฯได้ลงทุนเพิ่มเติมในกรรมสิทธ์ิอาคารคลงัห้องเยน็ และ

กรรมสิทธ์ิในสังหาริมทรัพยท่ี์เก่ียวกบัการทาํความเยน็ในโครงการเจดบัเบิ้ลยดีู แปซิฟิค (ส่วนขยายเพิ่มเติม) 

 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพยฯ์”) ไดรั้บหน่วยทรัสตข์องกองทรัสตฯ์ เป็นหลกัทรัพย์

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์และใหเ้ร่ิมซ้ือขายไดต้ั้งแต่วนัท่ี 9 มกราคม 2561 เป็นตน้ไป 

 บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จํากัด ทําหน้าท่ีเป็นผูจ้ดัการกองทรัสต์ฯ โดยมีบริษัทหลักทรัพย ์             

จดัการกองทุน ไทยพาณิชย ์จาํกัด ทาํหน้าท่ีเป็นทรัสตีของกองทรัสต์ฯ และบริษทั งานสมบูรณ์ จาํกัด                

ทาํหนา้ท่ีเป็นผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพยข์องโครงการทิพย ์7  

 เม่ือวนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2561 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหน่วยทรัสตข์องกองทรัสตฯ์ไดอ้นุมติัการเขา้ลงทุนใน

อสังหาริมทรัพย ์ประเภทกรรมสิทธ์ิและสิทธิการเช่าเพิ่มเติม ในมูลค่าการลงทุนไม่เกิน 4,300 ลา้นบาท    

โดยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสตแ์ละการกูย้ืมเงินเพิ่มเติม โดยเม่ือวนัท่ี 9 กรกฎาคม 2562 สํานักงาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยไ์ดอ้นุญาตให้ผูจ้ดัการกองทรัสต์ฯเสนอขายหน่วยทรัสต์

เพิ่มเติมดงักล่าวเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

2 

2.  นโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบแทน 

 กองทรัสตฯ์มีนโยบายจ่ายประโยชน์ตอบแทน ดงัน้ี  

(1) ผูจ้ ัดการกองทรัสต์ฯจะจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้ผูถื้อหน่วยทรัสต์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของ                 

กาํไรสุทธิท่ีปรับปรุงแลว้ของรอบปีบญัชี โดยประโยชน์ตอบแทนท่ีจะจ่ายให้แก่ผูถื้อหน่วยทรัสตน์ั้น 

ได้แก่ ประโยชน์ตอบแทนสําหรับรอบปีบัญชีและประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาล (หากมี) ทั้ งน้ี 

ผูจ้ดัการกองทรัสตฯ์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผูถื้อหน่วยทรัสต์ไม่เกิน 4 คร้ังต่อรอบปีบญัชี 

เวน้แต่กรณีท่ีกองทรัสตฯ์มีการเพิ่มทุน กองทรัสตฯ์อาจมีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนเกินกว่า 4 คร้ัง

ต่อรอบปีบญัชีไดเ้พื่อประโยชน์ของผูถื้อหน่วยทรัสตซ่ึ์งถือหน่วยทรัสตเ์ดิม 

 กาํไรสุทธิท่ีปรับปรุงแลว้ขา้งตน้ ใหห้มายถึง กาํไรสุทธิท่ีปรับปรุงดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 

(1)  การหักกาํไรท่ียงัไม่เกิดขึ้นจากการประเมินค่าหรือการสอบทานการประเมินค่าทรัพยสิ์นของ

กองทรัสตฯ์ รวมทั้งการปรับปรุงดว้ยรายการอ่ืนตามแนวทางของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยเ์พื่อใหส้อดคลอ้งกบัสถานะเงินสดของกองทรัสตฯ์ 

(2)  การหักด้วยรายการเงินสํารองเพื่อการชาํระหน้ีเงินกู้ยืมหรือภาระผูกพนัจากการกู้ยืมเงินของ

กองทรัสต์ฯ ตามวงเงินท่ีได้ระบุไวใ้นแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือช้ีชวนหรือแบบ

แสดงรายการขอ้มูลประจาํปี แลว้แต่กรณี 

(2) ในกรณีท่ีกองทรัสตฯ์มีกาํไรสะสมท่ีอา้งอิงจากกาํไรสุทธิท่ีปรับปรุงแลว้ในแต่ละปีของกองทรัสต์ฯ

ตามขอ้มูลขา้งตน้ในรอบระยะเวลาบญัชีใด ผูจ้ดัการกองทรัสตฯ์อาจจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้ผูถื้อ

หน่วยทรัสตจ์ากกาํไรสะสมดงักล่าวดว้ยก็ได ้

(3) ในกรณีท่ีกองทรัสตฯ์ยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ผูจ้ดัการกองทรัสตฯ์จะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่        

ผูถื้อหน่วยทรัสต ์

 ในการพิจารณาจ่ายประโยชน์ตอบแทน หากประโยชน์ตอบแทนท่ีจะประกาศจ่ายต่อหน่วยทรัสต์มีมูลค่า   

ตํ่ากว่าหรือเท่ากบั 0.10 บาท ผูจ้ดัการกองทรัสตฯ์ขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนในคร้ังนั้น 

และให้สะสมประโยชน์ตอบแทนดงักล่าวเพื่อนาํไปจ่ายรวมกบัประโยชน์ตอบแทนท่ีจะใหมี้การจ่ายในงวด

ถดัไป 

3. เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงิน 

3.1 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํขึ้นตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล 

โดยกองทรัสตฯ์ เลือกนาํเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อยา่งไรก็ตาม กองทรัสตฯ์ไดแ้สดงรายการใน

งบดุล งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพย์สุทธิ                    

งบกระแสเงินสด และข้อมูลทางการเงินท่ีสําคญัในรูปแบบเช่นเดียวกับงบการเงินสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี                       

31 ธนัวาคม 2561 
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งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํขึ้นเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจาํปีท่ีนาํเสนอคร้ังล่าสุด ดงันั้น 

งบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ ๆ เพื่อไม่ให้

ขอ้มูลท่ีนาํเสนอซํ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใชง้บการเงินระหว่างกาลน้ีควบคู่

ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

 งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีกองทรัสต์ฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย           

งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

4. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

 ก.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน 

ในระหว่างงวด กองทรัสต์ฯได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบบัใหม่ จาํนวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้

สําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวนัท่ี  1 มกราคม  2562 มาถือปฏิบัติ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียม

กบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบั

วิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบญัชีกบัผูใ้ช้มาตรฐาน การนํามาตรฐานการ

รายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัติน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคัญต่องบการเงินของ

กองทรัสต์ฯ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซ่ึงได้มีการเปล่ียนแปลง

หลกัการสาํคญั สามารถสรุปไดด้งัน้ี   

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 เร่ือง รายได้จากสัญญาท่ีทํากบัลูกค้า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการ

บญัชีท่ีเก่ียวขอ้งต่อไปน้ี  

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญาก่อสร้าง 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได ้

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได ้- รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบั

บริการโฆษณา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 

(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 

(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง สัญญาสาํหรับการก่อสร้าง

อสังหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 18 

(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 
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กิจการตอ้งใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 กบัสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ทุกสัญญา ยกเวน้

สัญญาท่ีอยูใ่นขอบเขตของมาตรฐานการบญัชีฉบบัอ่ืน มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้าํหนดหลกัการ 5 ขั้นตอน

สําหรับการรับรู้รายได้ท่ีเกิดขึ้นจากสัญญาท่ีทาํกับลูกคา้ โดยกิจการจะรับรู้รายได้ในจาํนวนเงินท่ี

สะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกิจการคาดว่าจะมีสิทธิไดรั้บจากการแลกเปล่ียนสินคา้หรือบริการท่ีได้ส่ง

มอบให้แก่ลูกค้า และกําหนดให้กิจการต้องใช้ดุลยพินิจและพิจารณาข้อเท็จจริงและเหตุการณ์ท่ี

เก่ียวขอ้งทั้งหมดในการพิจารณาตามหลกัการในแต่ละขั้นตอน 

มาตรฐานฉบบัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระสาํคญัต่องบการเงินของกองทรัสตฯ์ 

 ข.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมใน

 หรือหลงัวันท่ี 1 มกราคม 2563 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบบัใหม่ ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใช้สําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงั

วนัท่ี 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ดังกล่าวได้มีการเปล่ียนแปลง

หลกัการสาํคญัซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความ

มาตรฐาน จาํนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัท่ี 32  การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 

ฉบบัท่ี 19 การชาํระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ กาํหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภทและการ

วดัมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรมหรือราคาทุนตดัจาํหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของ

ตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) 

หลกัการเก่ียวกบัวิธีการคาํนวณการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขาดทุนดา้น

เครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการ

และการเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน และเม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมีผลบงัคบั

ใช ้จะทาํใหม้าตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการบญัชี และแนวปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบัท่ี

มีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 
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ปัจจุบันผู ้จัดการกองทรัสต์ฯอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิม           

นาํมาตรฐานกลุ่มดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 ใช้แทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า 

และการตีความมาตรฐานบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้าํหนดหลกัการของการรับรู้รายการ 

การวดัมูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า และกาํหนดใหผู้เ้ช่ารับรู้สินทรัพย์

และหน้ีสินสําหรับสัญญาเช่าทุกรายการท่ีมีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพย์

อา้งอิงนั้นมีมูลค่าตํ่า 

การบญัชีสําหรับผูใ้ห้เช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระสําคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 

ผูใ้หเ้ช่ายงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุนโดยใชห้ลกัการ

เช่นเดียวกนักบัมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 

ปัจจุบันผูจ้ดัการกองทรัสต์ฯอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมนํา

มาตรฐานฉบบัน้ีมาถือปฏิบติั 

5. นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํขึ้นโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบการเงิน

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

6. เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 

ยอดคงเหลือของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ณ วันท่ี  30 มิถุนายน 2562 และ 31 ธันวาคม 2561                             

มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 

 ราคาทุน(1) มูลค่ายติุธรรม ราคาทุน(1) มูลค่ายติุธรรม 

โครงการแปซิฟิค หอ้งเยน็ 804,700 936,200 804,700 936,200 

โครงการเจดบัเบ้ิลยดีู แปซิฟิค 544,200 542,900 544,200 542,900 

โครงการดาตา้เซฟ 192,100 198,100 192,100 198,100 

โครงการทิพย ์7 599,000 628,000 599,000 628,000 

โครงการเจดบัเบ้ิลยดีู แปซิฟิค                  

(ส่วนขยายเพิ่มเติม) 101,519 101,519 101,519 101,519 

เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์ 2,241,519 2,406,719 2,241,519 2,406,719 

(1) ราคาทุนท่ีลงทุนในวนัท่ี 26 ธันวาคม 2560 ยกเวน้โครงการเจดบัเบิ้ลยูดี แปซิฟิค (ส่วนขยายเพ่ิมเติม) เป็นราคาท่ีลงทุน

ในวนัท่ี 21 ธนัวาคม 2561 
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การกระทบยอดมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์แสดงไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดหกเดือน                     

ส้ินสุดวนัท่ี 

สาํหรับปี                                 

ส้ินสุดวนัท่ี 

 30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 

มูลค่าตามบญัชีตน้ปี/งวด 2,406,719 2,140,000 

ซ้ือเพิ่ม - 101,519 

รายการกาํไรสุทธิท่ียงัไม่เกิดขึ้นจากการปรับ                   

มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์ - 165,200 

มูลค่าตามบญัชีปลายปี/งวด 2,406,719 2,406,719 

6.1 ข้อมูลเกีย่วกบัการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 

ในวนัท่ี 26 ธันวาคม 2560 กองทรัสต์ฯไดเ้ขา้ทาํสัญญาจะซ้ือจะขายเพื่อลงทุนในอสังหาริมทรัพยจ์าํนวน 

เงินรวม 2,140 ลา้นบาท ซ่ึงประกอบดว้ย 

ก. โครงการแปซิฟิค หอ้งเยน็ 

 กองทรัสตฯ์ลงทุนในกรรมสิทธ์ิในอสังหาริมทรัพย ์ไดแ้ก่ ท่ีดิน อาคารคลงัห้องเยน็ และกรรมสิทธ์ิใน

สังหาริมทรัพยท่ี์เก่ียวกบัการทาํความเยน็ในโครงการแปซิฟิค หอ้งเยน็ ตั้งอยูท่ี่จงัหวดัสมุทรสาคร  

ข. โครงการเจดบัเบิ้ลยดีู แปซิฟิค 

 กองทรัสตฯ์ลงทุนในกรรมสิทธ์ิในอสังหาริมทรัพย ์ไดแ้ก่ ท่ีดิน อาคารคลงัห้องเยน็ และกรรมสิทธ์ิใน

สังหาริมทรัพยท่ี์เก่ียวกบัการทาํความเยน็ในโครงการเจดบัเบ้ิลยดีู แปซิฟิค ตั้งอยูท่ี่จงัหวดัฉะเชิงเทรา  

ค. โครงการดาตา้เซฟ 

 กองทรัสต์ฯลงทุนในกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน และอาคารคลงัสินคา้ในโครงการดาตา้เซฟ ตั้งอยู่ท่ีจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา  

ง. โครงการทิพย ์7 

 กองทรัสต์ฯลงทุนในกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน และอาคารคลังสินค้าในโครงการทิพย์ 7 ตั้งอยู่ท่ีจังหวดั

สมุทรปราการ  

กองทรัสตฯ์ไม่มีการซ้ือขายเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยส์าํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562  
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ในวนัท่ี 21 ธันวาคม 2561 กองทรัสต์ฯได้เข้าลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โครงการเจดับเบิ้ลยูดี แปซิฟิค              

(ส่วนขยายเพิ่มเติม) เป็นจาํนวนเงิน 102 ลา้นบาท (รวมค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรง) โดยกองทรัสตฯ์ลงทุน

ในกรรมสิทธ์ิในอสังหาริมทรัพย ์ไดแ้ก่ อาคารคลงัห้องเยน็ และกรรมสิทธ์ิในสังหาริมทรัพยท่ี์เก่ียวกบัการ

ทาํความเยน็ในโครงการเจดบัเบิ้ลยดีู แปซิฟิค ตั้งอยูท่ี่จงัหวดัฉะเชิงเทรา  

ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างของโครงการแปซิฟิค ห้องเย็น โครงการเจดับเบ้ิลยูดี แปซิฟิค (รวมส่วนขยาย

เพิ่มเติม) และโครงการทิพย์ 7 ได้จดจาํนองคํ้ าประกันวงเงินกู้ยืมกับสถาบันการเงินตามท่ีกล่าวไวใ้น             

หมายเหตุ 9 

6.2 รายละเอยีดการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2562 

โครงการ ผูเ้ช่า อายสัุญญาเช่า (ปี) 

ปีท่ีครบกาํหนด

สัญญาเช่า 

โครงการแปซิฟิค ห้องเยน็ บริษทั แปซิฟิค ห้องเยน็ จาํกดั 10 2570(1) 

โครงการเจดบัเบิ้ลยดีู แปซิฟิค บริษทั เจดบัเบิ้ลยดีู แปซิฟิค จาํกดั 10 2570(1) 

โครงการดาตา้เซฟ บริษทั ดาตา้เซฟ จาํกดั 10 2570  

โครงการทิพย ์7 ผูเ้ช่ารายยอ่ยจาํนวน 5 ราย 3 2562 - 2564(2) 

โครงการเจดบัเบิ้ลยดีู แปซิฟิค 

(ส่วนขยายเพ่ิมเติม) บริษทั เจดบัเบิ้ลยดีู แปซิฟิค จาํกดั 9 2570(1) 

(1) กองทรัสตฯ์มีสิทธิในการต่อสัญญาเช่าออกไปอีก 2 คร้ัง คร้ังละ 10 ปี 
(2) กองทรัสตฯ์มีสิทธิในการต่อสัญญาเช่ากบัผูเ้ช่ารายหน่ึงออกไปอีก 1 คร้ัง เป็นเวลา 3 ปี 

6.3 ข้อมูลเกีย่วกบัการซ้ือขายเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 

 กองทรัสต์ฯได้ซ้ือขายเงินลงทุนในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 ไม่รวมเงินฝาก

ธนาคารและเงินลงทุนในตัว๋สัญญาใช้เงินเป็นจาํนวนเงิน 262 ลา้นบาท โดยคิดเป็นอตัราร้อยละ 14.93 ของ

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉล่ียระหวา่งงวด (30 มิถุนายน 2561: ไม่มี)  

7. เงินสดและเงินฝากธนาคาร 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 กองทรัสตฯ์มีเงินสดและเงินฝากธนาคารดงัน้ี 

 30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 

 ยอดคงเหลือ                               

อตัราดอกเบ้ีย

ต่อปี             ยอดคงเหลือ                               

อตัราดอกเบ้ีย

ต่อปี             

 (พนับาท) (ร้อยละ) (พนับาท) (ร้อยละ) 

เงินฝากธนาคาร     

เงินฝากประเภทออมทรัพย ์     

 ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 6,173 0.375 19,852 0.375 

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 6,173  19,852  
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8. ลูกหนีจ้ากการให้เช่าและบริการ 

ยอดคงเหลือของลูกหน้ีจากการให้เช่าและบริการ ณ วันท่ี  30 มิถุนายน 2562 และ 31 ธันวาคม 2561             

แยกตามอายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

อายหุน้ีคา้งชาํระ 30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 

คา้งชาํระไม่เกิน 3 เดือน    - 312 

ลูกหน้ีจากการใหเ้ช่าและบริการ - 312 

9. เงินกู้ยืมระยะยาว 

  (หน่วย: พนับาท) 

  30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 698,000 698,000 

เงินกูย้มืระยะยาว 698,000 698,000 

 เม่ือวนัท่ี 26 ธันวาคม 2560 กองทรัสต์ฯได้กู ้ยืมเงินจากสถาบันการเงินแห่งหน่ึงจาํนวน 590 ล้านบาท             

เงินกูย้ืมดงักล่าวคิดอตัราดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ MLR ลบอตัราคงท่ีต่อปี โดยชาํระดอกเบ้ียทุกเดือนและ

ชาํระคืนเงินตน้ในคราวเดียวเม่ือครบ 5 ปี 

 เม่ือวนัท่ี 17 ธันวาคม 2561 กองทรัสต์ฯได้กู ้ยืมเงินจากสถาบันการเงินแห่งหน่ึงจาํนวน 108 ล้านบาท             

เงินกูย้ืมดงักล่าวคิดอตัราดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ MLR ลบอตัราคงท่ีต่อปี โดยชาํระดอกเบ้ียทุกเดือนและ

ชาํระคืนเงินตน้ในคราวเดียวเม่ือครบ 4 ปี 

 เงินกูย้มืดงักล่าวคํ้าประกนัโดยการจดจาํนองท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 6 

 ภายใตส้ัญญากูย้มืเงิน กองทรัสตฯ์จะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา 

เช่น การดาํรงอตัราส่วนทางการเงินในเร่ือง Interest Bearing Debt to Total Asset Value Ratio และ Interest 

Bearing Debt to EBITDA Ratio เป็นตน้ 

10. ส่วนของผู้ถือหน่วยทรัสต์ 

  เม่ือวนัท่ี 22 ธันวาคม 2560 ผูจ้ ัดการกองทรัสต์ฯได้จัดตั้ งกองทรัสต์ฯมีทุนจดทะเบียน 1,550 ล้านบาท 

ประกอบดว้ยหน่วยทรัสตจ์าํนวน 155 ลา้นหน่วย มูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 10 บาท ทั้งน้ีกองทรัสตฯ์ไดเ้รียก

และไดรั้บชาํระเงินทุนดงักลา่วทั้งจาํนวน 
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11. กาํไรสะสม 

(หน่วย: พนับาท) 

 

สาํหรับงวดหกเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี                                    

30 มิถุนายน 2562 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี                                    

31 ธนัวาคม 2561 

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิสะสม 126,725 1,267 

กาํไรสุทธิท่ีเกิดขึ้นจากเงินลงทุนในหลกัทรัพยส์ะสม 51 - 

กาํไรสุทธิท่ียงัไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในหลกัทรัพยส์ะสม 6 - 

กาํไรสุทธิท่ียงัไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนใน                       

อสังหาริมทรัพยส์ะสม 165,200 - 

การจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผูถื้อหน่วยทรัสตส์ะสม (88,179) - 

กาํไรสะสมตน้ปี/งวด 203,803 1,267 

บวก: การเพ่ิมขึ้นในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงาน 63,076 290,715 

หกั: การจ่ายประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรัสต ์ (59,009) (88,179) 

กาํไรสะสมปลายปี/งวด 207,870 203,803 

12. การจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ 

 ประโยชน์ตอบแทนท่ีจ่ายในระหวา่งงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 2561 มีรายละเอียด ดงัน้ี 

วนัท่ีอนุมติั ผลการดาํเนินงานสาํหรับงวด อตัราหน่วยละ รวม 

  (บาท) (พนับาท) 

7 พฤษภาคม 2562 กาํไรสาํหรับผลการดาํเนินงานตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 

2562 ถึง 31 มีนาคม 2562 0.1822 28,241 

26 กุมภาพนัธ์ 2562 กาํไรสาํหรับผลการดาํเนินงานตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2561 

ถึง 31 ธันวาคม 2561 0.1985 30,768 

ประโยชน์ตอบแทนท่ีจ่ายในระหวา่งงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 0.3807 59,009 

14 พฤษภาคม 2561 กาํไรสะสมตั้งแต่วนัท่ี 22 ธันวาคม 2560 (วนัจดัตั้ง

กองทรัสต)์ ถึง 31 มีนาคม 2561 0.1926 29,853 

ประโยชน์ตอบแทนท่ีจ่ายในระหวา่งงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 0.1926 29,853 
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13. ค่าใช้จ่าย 

13.1 ค่าธรรมเนียมผู้จัดการกองทรัสต์ 

ผูจ้ดัการกองทรัสต์ฯมีสิทธิไดรั้บค่าธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรัสต์ (อตัราดงักล่าวยงัไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 

หรือภาษีอ่ืนใดในทาํนองเดียวกนั) จากกองทรัสตฯ์ตามรายละเอียดดงัน้ี 

(1) ค่าธรรมเนียมพื้นฐาน ชําระเป็นรายเดือนและคาํนวณเป็นอัตราไม่เกินร้อยละ 0.75 ของมูลค่า

ทรัพยสิ์นรวมของกองทรัสตฯ์ ตามท่ีระบุไวใ้นสญัญา  

(2) ค่าธรรมเนียมในการได้มาซ่ึงทรัพย์สินของกองทรัสต์ฯไม่เกินร้อยละ 3.00 ของมูลค่าทรัพยสิ์น         

ท่ีได้มาของกองทรัสต์ฯในแต่ละคราว และค่าธรรมเนียมในการจําหน่ายไปซ่ึงทรัพย์สินของ

กองทรัสต์ฯ ไม่เกินร้อยละ 3.00 ของมูลค่าท่ีตํ่ากว่าระหว่างทรัพยสิ์นท่ีจาํหน่ายไปของกองทรัสตฯ์

ในแต่ละคราว และราคาประเมินท่ีจดัทาํโดยผูป้ระเมินราคาอิสระท่ีอยู่ในบญัชีรายช่ือท่ีไดรั้บความ

เห็นชอบจากสาํนกังาน ก.ล.ต. 

13.2 ค่าธรรมเนียมทรัสต ี

 ทรัสตีของกองทรัสต์ฯ จะได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปีของมูลค่า

ทรัพยสิ์นรวมของกองทรัสต ์(อตัราดงักล่าวยงัไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีอ่ืนใดในทาํนองเดียวกนั) ซ่ึง

คาํนวณโดยผูจ้ดัการกองทรัสตฯ์ และรับรองโดยทรัสตี ตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา 

13.3 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 

 คา่ใชจ่้ายในการดาํเนินงานของนายทะเบียนหน่วยทรัสต ์คิดเป็นรายเดือนตามท่ีจ่ายจริง 

13.4 ค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการทรัพย์สินของกองทรัสต์ 

 ผูจ้ดัการกองทรัสต์ฯมีสิทธิได้รับค่าธรรมเนียมการบริหารจดัการทรัพยสิ์นของกองทรัสต์ (อตัราดงักล่าว       

ยงัไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีอ่ืนใดทาํนองเดียวกนั) จากกองทรัสตฯ์ตามรายละเอียดดงัน้ี 

(1) ค่าธรรมเนียมการบริหารจดัการทรัพยสิ์นหลกัของกองทรัสต์ชาํระเป็นรายเดือนและคาํนวณเป็น

อตัราไม่เกินร้อยละ 2.75 ของรายไดสุ้ทธิจากสัญญาเช่าและสัญญาบริการ 

(2) ค่าธรรมเนียมพิเศษ ชาํระเป็นรายเดือนและคาํนวณเป็นอตัราไม่เกินร้อยละ 4.00 ของกาํไรจากการ

ดาํเนินงานสาํหรับทรัพยสิ์นหลกัของกองทรัสต ์ 

(3) ค่านายหนา้ในการท่ีผูเ้ช่ารายย่อยต่อสัญญาเช่าและบริการ และค่านายหน้าในการจดัหาผูเ้ช่ารายย่อย

รายใหม่สําหรับอสังหาริมทรัพยท่ี์ว่าง โดยคาํนวณเป็นอตัราไม่เกิน 1 เดือนของอัตราค่าเช่าและ

ค่าบริการตามท่ีระบุไวใ้นสัญญาเช่าและสัญญาบริการท่ีกองทรัสตฯ์จะไดรั้บจากผูเ้ช่ารายยอ่ย 

13.5 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ 

 กองทรัสต์ฯมีค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการต่างๆ  เช่น ค่าดูแลระบบสาธารณูปโภคส่วนกลาง                             

ค่าประกนัภยั และภาษีโรงเรือน เป็นตน้ 
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14. การรับประกนัการจ่ายชําระค่าเช่า 

การรับประกันค่าเช่าสําหรับโครงการแปซิฟิค ห้องเย็น  โครงการเจดับเบิ้ลยูดี  แปซิฟิค  โครงการ             

ดาตา้เซฟ และโครงการเจดบัเบิ้ลยดีู แปซิฟิค (ส่วนขยายเพิ่มเติม) 

บริษทั เจดบัเบิ้ลยดีู อินโฟโลจิสติกส์ จาํกดั (มหาชน) ยอมผูกพนัตนในฐานะผูรั้บประกนัรายไดท่ี้กองทรัสตฯ์

จะได้รับจากผูเ้ช่าและในฐานะลูกหน้ีร่วมกับผูเ้ช่า ตามวงเงินและระยะเวลาท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญาเช่า

ทรัพยสิ์นและสัญญาตกลงกระทาํการ โดยตลอดระยะเวลาท่ีผูเ้ช่าเป็นผูเ้ช่าภายใตส้ัญญาเช่าทรัพยสิ์น หากผู ้

เช่าไม่ชาํระค่าเช่าหรือชาํระค่าเช่าไม่ครบเต็มจาํนวนตามท่ีระบุในสัญญาเช่าทรัพยสิ์น บริษทั เจดบัเบิ้ลยูดี 

อินโฟโลจิสติกส์ จาํกดั (มหาชน) ตกลงจะชาํระค่าเช่าส่วนท่ีผูเ้ช่าไม่ไดช้าํระหรือชาํระไม่ครบเต็มจาํนวน

ดงักล่าวใหแ้ก่กองทรัสตฯ์จนครบเตม็จาํนวนค่าเช่าตามท่ีระบุในสัญญา 

15. มาตรการลดความเส่ียงในการสูญเสียรายได้ค่าเช่าและค่าบริการ 

บริษทั ทิพยโ์ฮลด้ิง จาํกดั ตกลงท่ีจะชาํระส่วนท่ีขาดจากค่าเช่าและค่าบริการรวมต่อปีให้แก่กองทรัสตฯ์เป็น

รายไตรมาส หากมีค่าเช่าและค่าบริการท่ีไดรั้บจากทรัพยสิ์นท่ีกองทรัสตฯ์เขา้ลงทุนคร้ังแรกในโครงการ

ทิพย ์7 เป็นจาํนวนน้อยกว่าค่าเช่าและค่าบริการรวมต่อปีท่ีกองทรัสต์ฯคาดการณ์ไวภ้ายในระยะเวลา 3 ปี

นับตั้งแต่วนัจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ (ส้ินสุดเดือนธันวาคม 2563) โดยค่าเช่าและค่าบริการรวมต่อปีท่ี

กองทรัสตฯ์คาดการณ์ไวจ้ะเป็นไปตามท่ีระบุในสัญญา 

16. รายการธุรกจิกบักจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

 ในระหวา่งงวด กองทรัสตฯ์มีรายการธุรกิจท่ีสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ดงัน้ี 

บริษัทและบุคคลท่ีเกีย่วข้องกัน ความสัมพนัธ์ 

บริษทั เจดบัเบิ้ลยดีู อินโฟโลจิสติกส์ จาํกดั (มหาชน) ผูถื้อหน่วยทรัสตร์ายใหญ่ (ถือหน่วยทรัสตท์ั้งส้ิน

ร้อยละ 10) 

บริษทั เอไอเอม็ รีท แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั ผูจ้ดัการกองทรัสตฯ์  

บริษทั งานสมบูรณ์ จาํกดั  ผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพยข์องโครงการทิพย ์7 

บริษทั ทิพยโ์ฮลด้ิง จาํกดั กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบัผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพย์

ของโครงการทิพย ์7 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ไทยพาณิชย ์จาํกดั ทรัสตี 

ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) บริษทัใหญ่ของทรัสตี 

บริษทั แปซิฟิค หอ้งเยน็ จาํกดั บริษทัยอ่ยของผูถื้อหน่วยทรัสตร์ายใหญ่ 

บริษทั เจดบัเบิ้ลยดีู แปซิฟิค จาํกดั บริษทัยอ่ยของผูถื้อหน่วยทรัสตร์ายใหญ่ 

บริษทั ดาตา้เซฟ จาํกดั บริษทัยอ่ยของผูถื้อหน่วยทรัสตร์ายใหญ่ 
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 รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกันระหว่างกองทรัสต์ฯ และ

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

     (หน่วย: พนับาท) 

 

สาํหรับงวดสามเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน                            

สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด                       

วนัท่ี 30 มิถุนายน                             

 2562 2561 2562 2561 นโยบายการกาํหนดราคา 

รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน      

รายไดจ้ากการให้เช่าและบริการ 35,443 32,699 70,885 65,398 อตัราตามสัญญา 

รายไดด้อกเบ้ีย 13 14 24 41 อตัราตลาด 

ค่าธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรัสต ์      

ค่าธรรมเนียมพ้ืนฐาน 2,973 2,635 5,910 5,217 ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 13.1 

ค่าธรรมเนียมทรัสตี 1,459 1,304 2,901 2,580 ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 13.2 

ค่าธรรมเนียมการบริหารจดัการ

ทรัพยสิ์นของกองทรัสตฯ์      

ค่าธรรมเนียมการบริหารจดัการ

ทรัพยสิ์นหลกัของกองทรัสต ์ 234 231 467 459 ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 13.4 

ค่าธรรมเนียมพิเศษ 342 340 685 674 ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 13.4 

ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินโครงการ      

ค่าดูแลระบบสาธารณูปโภค

ส่วนกลาง 580 555 1,160 1,109 ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 13.5 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 กองทรัสต์ฯมียอดคงเหลือท่ีมีสาระสําคญักบับุคคลหรือ

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงัต่อไปน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 

เงินฝากธนาคาร   

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6,173 19,852 

ลูกหนีจ้ากให้เช่าและบริการ   

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 312 

ลูกหนีจ้ากดอกเบีย้   

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 1 

เจ้าหนีอ่ื้น   

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 393 1,908 

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย   

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,445 3,856 

เงินมดัจํารับจากค่าเช่าและเงนิประกันรายได้ค่าเช่า   

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 45,275 45,275 
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17. ภาระผูกพนั 

17.1 กองทรัสตฯ์มีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตามเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 13 

17.2 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 กองทรัสตฯ์มีภาระผกูพนัเก่ียวกบัสัญญาซ่ึงจะตอ้งจ่ายค่าบริการในอนาคตท่ีตอ้ง

จ่ายชาํระภายใน 1 ปี เป็นจาํนวนประมาณ 0.1 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2561: 0.2 ลา้นบาท) 

17.3  กองทรัสตฯ์จะตอ้งส่งมอบดอกผลสุทธิจากเงินมดัจาํรับจากค่าเช่าและเงินประกนัรายไดค้่าเช่าของบริษทัท่ี

เก่ียวขอ้งกนัตามหมายเหตุ 16 ให้แก่ผูเ้ช่าและคู่สัญญาในจาํนวนเท่ากบัท่ีกองทรัสต์ฯไดรั้บ ทั้งน้ี ณ วนัท่ี                 

30 มิถุนายน 2562 มียอดท่ีต้องชําระในอนาคตจํานวนประมาณ1.0 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2561: 0.6                  

ลา้นบาท) 

17.4 ภายใตส้ัญญาเช่า กองทรัสต์ฯมีภาระผูกพนัท่ีตอ้งสํารองเงินทุนเพื่อการซ่อมแซมและบาํรุงรักษาท่ีตอ้งจ่าย

สําหรับอาคารห้องเยน็โครงการ แปซิฟิค ห้องเยน็ โครงการเจดบัเบิ้ลยูดีแปซิฟิค และโครงการเจดบัเบิ้ลยูดี

แปซิฟิค (ส่วนขยายเพิ่มเติม) ภาระผกูพนัดงักล่าวทาํใหก้องทรัสตฯ์ตอ้งสํารองเงินทุนเพื่อการซ่อมแซมและ

บาํรุงรักษาตั้งแต่ปี 2562 เป็นตน้ไป  

 ภาระผกูพนัดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี 

(1) หากค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจริงมีจาํนวนมากกว่าสํารองเงินทุนเพื่อการซ่อมแซมและบาํรุงรักษาพร้อมกับ

ยอดคงเหลือจากปีก่อน ผูเ้ช่าตกลงว่าจะเป็นผูรั้บผิดชอบจาํนวนท่ีมากกว่าสํารองเงินทุนเพื่อการ

ซ่อมแซมและบาํรุงรักษาพร้อมกบัยอดคงเหลือดงักล่าว 

(2) หากค่าใช้จ่ายท่ี เกิดขึ้ นจริงมีจํานวนน้อยกว่าสํารองเงินทุนเพื่อการซ่อมแซมและบํารุงรักษา 

กองทรัสต์ฯจะยกยอดคงเหลือนั้นไปเป็นสํารองเงินทุนเพื่อการซ่อมแซมและบาํรุงรักษาสําหรับปี

ต่อๆไป 

(3) เม่ือครบกาํหนดระยะเวลาการเช่าหรือระยะเวลาการเช่าท่ีไดมี้การต่อสัญญาออกไปหรือในกรณีมีการ

เลิกสัญญาเช่าอนัเน่ืองมาจากเหตุผิดนัดสัญญาโดยความผิดของกองทรัสต์ฯ กองทรัสตฯ์ตกลงจะคืน

ยอดคงเหลือของสํารองเงินทุนเพื่อการซ่อมแซมและบาํรุงรักษาทั้งหมด (หลังจากหักค่าใช้จ่ายท่ี

เกิดขึ้นจริงระหวา่งท่ีสัญญามีผลบงัคบัใช)้ 

(4) ในกรณีท่ีมีการเลิกสัญญาเช่าอนัเน่ืองมาจากเหตุผิดนัดผิดสัญญาโดยความผิดของผูเ้ช่าตามท่ีระบุใน

สัญญา ผูเ้ช่าตกลงชาํระเงินให้แก่กองทรัสต์ฯในจาํนวนเท่ากบัสํารองเงินทุนเพื่อการซ่อมแซมและ

บาํรุงรักษาตั้งแต่วนัท่ีสัญญาเช่าส้ินสุดลงไปจนครบระยะเวลาการเช่าหรือระยะเวลาการเช่าท่ีไดมี้การ

ต่ออายอุอกไป 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 มียอดคงเหลือหน้ีสินจากการสํารองเงินทุนเพื่อการซ่อมแซมและบาํรุงรักษาท่ี

ตอ้งจ่ายจาํนวนประมาณ 1.2 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2561: ไม่มี) 
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18. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานท่ีนาํเสนอน้ีสอดคลอ้งกับรายงานภายในของกองทรัสต์ฯท่ีผูมี้อาํนาจตดัสินใจ

สูงสุดดา้นการดาํเนินงานไดรั้บและสอบทานอย่างสมํ่าเสมอเพื่อใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากร

ใหก้บัส่วนงานและประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน 

กองทรัสต์ฯดาํเนินธุรกิจหลกัในส่วนงานดาํเนินงานท่ีรายงานเพียงส่วนงานเดียว คือ การให้บริการพื้นท่ี

อสังหาริมทรัพยท่ี์ได้ลงทุนไปและดําเนินธุรกิจในส่วนงานหลักทางภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย 

กองทรัสตฯ์ประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานซ่ึง

วดัมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับท่ีใช้ในการวดักาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานในงบการเงิน ดังนั้ น 

รายได ้กาํไรจากการดาํเนินงาน และสินทรัพยท์ั้งหมดท่ีแสดงอยู่ในงบการเงินจึงถือเป็นการรายงานตาม

ส่วนงานดาํเนินงานและเขตภูมิศาสตร์แลว้ 

ในระหว่างงวด กองทรัสตฯ์มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่จาํนวนสองรายเป็นจาํนวนเงินประมาณ 64 ลา้นบาท 

ซ่ึงมาจากอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน (30 มิถุนายน 2561: จาํนวนสองรายเป็นจาํนวนเงินประมาณ 58 

ลา้นบาท) 

19.  เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

19.1 ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัของผูจ้ดัการกองทรัสต์ฯคร้ังท่ี 4/2562 เม่ือวนัท่ี 12 กรกฎาคม 2562

คณะกรรมการได้มีมติอนุมัติให้จ่ายประโยชน์ตอบแทนสําหรับผลการดาํเนินงานตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 

2562 ถึงวนัท่ี  31 กรกฎาคม 2562 และกําไรสะสมท่ีเกิดขึ้ นก่อนการเพิ่มทุนในอัตรา 0.2430 บาท ต่อ

หน่วยทรัสต ์โดยกาํหนดจ่ายประโยชน์ตอบแทนในวนัท่ี 22 สิงหาคม 2562 

19.2 เม่ือวนัท่ี 9 กรกฎาคม 2562 สํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยไ์ด้อนุญาตให้

ผูจ้ดัการกองทรัสตฯ์เสนอขายหน่วยทรัสตเ์พิ่มเติมในการเพิ่มทุน โดยการเสนอขายหน่วยทรัสตเ์พิ่มเติมใน 

คร้ังน้ีมีจาํนวนหน่วยทรัสต์ท่ีออกเพิ่มเติมทั้งส้ินไม่เกิน 271,250,000 หน่วย และมีราคาเสนอขายหน่วยทรัสต์

เท่ากบั 11.50 บาทต่อหน่วยทรัสต ์ 

20.  การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บการอนุมติัให้ออกโดยคณะกรรมการบริษทัของผูจ้ดัการกองทรัสตฯ์ เม่ือวนัท่ี                            

7 สิงหาคม 2562 
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